
 

Referat af lokalrådsmøde den 16. august 2016 

Tilstede: Niels Schou, Tonny Meyer, Thomas Larsen, Søren Svendsen, Mette Toft  

 

1. Valg af ordstyrer 

Tonny valgt. 

2. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt (underskrives på næste møde)  

3. Meddelelser fra formanden  

A) Tollundmanden i rundkørslen er opstillet for midler efter salg af Funder Kirkeby 

Vandværk. Mette har tilfældigt mødt og talt med Kai Lange (FK Vandværk) og foreslået, 

at en Ellingpige opstilles i rundkørslen mod øst/Funder. Søren Brynjolf (kunstner, som har 

lavet Tollundmand skulpturen) har kontaktet Mette og tilbudt at lave en tilsvarende 

Ellingpige skulptur for kr. 20.000,- 

B) Afmærkningen med hajtænder ved udkørslen fra Funder Børnehus er utraditionel men 

dog udført i henhold til Afmærkningsbekendtgørelsen. Vi skal ikke forvente ændring. 

C) Asfalt arbejde i Funder Kirkeby er færdigt. 

D) Gitte Marstrand har besvaret vores henvendelse angående opmærkning af 2-1 vej. Niels 

opfordrer til at grene klippes langs vejen. 

E) Ingen bemærkninger til eller interesse i TV program om nabostridigheder. 

4. Konstituering af lokalråd 

Da Niels flytter til Bording per 1/9-2016 udtræder han af lokalrådet.  

Anders valgt til ny formand og Thomas til ny næstformand. 

5. Hjemmeside  

Opdateres løbende. På programmet: Tjek og opdatering af link til områdets lokalplaner. 

6. Facebook 

Ikke sket meget over sommeren. Vil lægge fotos op af byggerier i Lysbro samt byggeri af 

Rema 1000. Niels vil skrive farvel-hilsen på FB. 

7. Meddelelser fra udvalg 

Trafikudvalg: Vi skal have møde med kommunen 

Parkeringsforbud på Lysbrogade 

Husk at busser skal køre omkring nye boligområder i Funder og Lysbro (Midttrafik) 

B & U udvalg: Thomas deltager i indvielse af Børnehus  

(Gavekort til planteskole på kr. 300,-) 

Planudvalg: Thomas og Tonny gør opmærksom på, at vi skal holde nøje øje med planerne. 

Planerne bliver lagt sammen og ting forsvinder ud af planerne. 

VIGTIGT: Læs lokalplan 14-003 og 14-005 og meld tilbage med kommentarer 

Tonny aftaler møde med Peter Magnussen angående lokalplanerne 

Vi skal lægge info på web og FB 

Funder har tredje prioritet i kommunens halplaner 

Kommunikationsudvalg: Formand Michael Raahauge, FGF er stoppet og der skal vælges 

ny skolebestyrelse, så vi skal starte helt forfra med det eksterne kom. udvalg.  

Thomas afventer og ser hvad der sker begge steder. 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Næste møde 

Næste møde den 20/9 udvides til kl. 18:00-21:00 

Thomas booker lokale på skolen (projektor). Søren bestiller sandwich. 

Læs lokalplan 14-003 og 14-005(!) 

9. Eventuelt 

Regnskab for 2015 er indsendt og godkendt. 

Rema 1000 åbner 1/12-2016.Vi skal være opmærksomme på, om de store maskiner til 

byggeriet skaber problemer på skolestien 

Skal vi have en trafiktælling/fartkontrol ved Drejergårdsvej? 

Lokalrådet tilslutter sig ideen med opstilling af en Ellingpige i rundkørslen mod Funder. 

Det vil være fint at anvende midler fra Motorvejsløbskontoen til dette formål. Mette skal 

kontakte Kai Lange og høre mere om, hvordan de fik løst opgaven og om deres planer 

mht. belysning af skulpturen. Ligeledes skal Peter Magnussen kontaktes angående 

godkendelse af opstilling af en tilsvarende skulptur i den modsatte rundkørsel. 

 

Referent: Mette Toft 


